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Frumvarp til laga um sveitarstjórnarlög

Á fundi borgarráðs 30. júní sl. var samþykkt meðfylgjandi umsögn um 9.-14, kafla 
frumvarps til sveitarstjómarlaga, 726. mál.
Umsögn borgarráðs um 1 .-8. kafla hefur þegar verið send samgongunefnd með bréfí 
dags. 9. júní s l

Kristbjörg Stephensen 
e.u.



Umsögn borgarráðs um IX. -  XIV, kafla frumvarps til nýrra sveitarstjórnarlaga

Um IX. kaflaSamvinna sveitarfélaga og samningar um starfrækslu verkefna.
Um 94. og 95. gr.

í 94. gr. er fjallað um stoftiun og rekstur byggðasamiaga og f 95. gr. um úrgöngu úr 
byggðasamlagi og slit þess.
í upptalningu 3. mgr. 94. gr. þarf að bæta við að í samningi um byggðasamlag skuli vera 
ákvæði um grundvöll hlutfallslegrar skiptingar árlegra rekstrarframlaga milli 
aðildarsveitarfélaganna.
Þá þarf að tilgreina í 94. gr, á hvaða forsendum eignarhlutur í byggðasamlagi skiptist 
milli aðildarsveitarféiaga, þ.e. miðast hann við stofhframlag eða íbúatölu, og þá íbáatölu 
eins og hún er á hverjum tíma? Benda má í þessu samhengi á að skv. 8. mgr. 94. gr. 
skíptist ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum innbyrðis míili eigenda í hlutfalli við 
íbúatölu, en skv. síðari málslið 2. mgr. 95. gr. geta sveitarfélög við úrgöngu úr 
byggðasamJagi krafist innlausnar á nettó eignarhluta sínum núvirðisreiknuðum, þó 
aídrei hærri fjárhæðar en nemur þeim íjármunum sem þau hafa lagt til samlagsins. Pá 
má benda á að skv. niðuríagi 5. mgr, 95. gr, skal við slit byggðasamlags jafna afgangi 
eigna eða eftirstöðvum skulda á milli aðildarsveitarfélaganna í hlutfalli við íbúatölu en 
ekki upphaflegt stofnframlag.
í 7. mgr. 94. gr. þarf svo f Ijósi fjárhagslegrar ábyrgðar aðildarsveitarfélaga á 
skuldbindingum og rekstri byggðasamíaga að tiltaka að einstakar sveitarstjórnir og 
endurskoðendur eigi rétt á aðgangi að öilum gögnum um rekstur byggðasamlags en ekki 
eingöngu öllum gögnum um stjórnsýslu þess.
Loks þarf að tiltaka hvort ákvæði 95, gr. um úrgöngu úr byggðasamlögum og slit þeirra 
taki til þegar starfandi byggðasamlaga eða eingöngu til byggðasamlaga sem stofhuð 
verða eftir gildistöku laganna. Af ákvæði til bráðabírgða, 6. tölul., virðist mega draga þá 
ályktun að samþykktir um þegar starfandi byggðasamiög þurfí að færa til samræmis við 
ákvæði frumvarpsins eigi síðar en 15. október 2014, en það svarar ekki ofangreindri 
spurningu, t.d. hvað varðar úrgöngu úr byggðasamlagi eftir gildistöku laganna en fyrir 
hina tilgreindu tímasetningu.

Um 96. gr.
Reykjavíkurborg fagnar því að með beinum og skýrum hætti sé kveðið á um heimild 
sveitarfélaga til að semja um það sín á miili að fela einu sveitarfélagi að taka að sér 
verkefni fyrir annað eða önnur sveitarfélög. Verður að telja það afar þarft að kveðið sé á 
um á hvaða formi það samstarf skuli fara fram með þeim skýra hætti sem gert er í 
ákvæðinu.

Um 97. gr.
Lagt er til að nefndin skoði hvort landshlutasamtök geti einnig tekið að sér 
stjórnsýsluverkefni en það er ekki sérstaklega tekið fram í 3. mgr. ákvæðisins.



Hugsanlegt er að verkefhi á sviði þjónustu við fatlaða og almenningssamgangna væru 
heppileg verkefni fyrir landshlutafélög í þessu samhengi, Bent er á að í frumvarpinu er 
opnað á heimild til að framselja stjórnsýsluvald til einkaaðila, eins og byggðarsamlaga, á 
meðan hið sama er ekki mögulegt þegar um landshlutasamtök er að ræða. Tillögu þessa 
mætti jafnframt tengja við 132. gr. frumvarpsins.

Um 100. og 101. gr.
í 100. gr, er sveitarfélögum veitt heimild til að semja við einkaaðila um framkvæmd 
þjónustustarfsemi eða einstakra innri rekstrarverkefna. Kveða þyrfti með skýrari hætti á 
um það hvort og þá að hvaða leyti heimilt sé að framselja stjórnsýsluvald til einkaaðila á 
grundvelli ákvæðisins. Sjá f þessu sambandi ákvæði 101. gr. sem fjallar um skyldur 
einkaaðila sem sinna verkefnum fyrir sveitarfélög, en þar er m.a. talað um þá stjórnsýslu 
sem verktaki tekur að sér að annast. Einnig má benda hér á ákvæði XI. kafla 
frumvarpsins um stjórnsýslueftirlit ráðherra með sveitarfélögum og byggðasamlögum 
sem og öðrum aðilum sem falið hefur verið að sinna stjórnsýslu á þeirra vegum.
Þá er lagt til að felldir verði út þeir tímarammar sem kveðið er á um í ákvæði 2. mgr. 100. 
gr. frumvarpsins. Það er afstaða Reykjavíkurborgar að eðlilegt sé að hagkvæmni hvers 
samnings sé metin f hverju tilfelli fyrir sig og að ef tilgreindur er hámarkssamningstími 
eða lágmarksuppsagnarfrestur í íögum geti það haft óæskileg áhríf á samningsstöðu 
sveitarfélagsins gagnvart einkaaðilum.

Um X. kafla 
Samráð vlð íbúa

Almennt er Reykjavíkurborg hlynnt þvf að samráði sveitarstjórna við fbúa sé fundinn 
viðeigandi farvegur og telur það jafnframt jákvætt að form þess samráðs sé ekki bundið í 
fastan lagaramma.

Um 104. gr.
Vakin er athygli á því að þau sveitarfélög sem jafnframt hafa stöðu útgefenda 
skuldabréfa f kauphöll hafa sérstökum upplýsingaskyldum að gegna varðandi stöðu 
fjármála sveitarfélagsins á hverjum tíma. Þær regiur munu verða að gilda framar 
ákvæðum sveitarstjórnarlaga um almenna upplýsingaskyldu sveitarfélaga um fjármál 
sfn.

Um 108. gr.
Lagt er til að nefndin skoði betur samhengið milli lágmarksþátttökuprósentu f ákvæðinu 
og þeirrar aðferðar sem beitt verður við að koma á fbúafiindum og almennri 
atkvæðagreiðslu.
Lagt er til að nefndin skoði betur samhengið milli lágmarksþátttökuprósentu í ákvæðinu 
og þeirrar aðferðar sem beitt verður við að koma á fbúafundum og almennri 
atkvæðagreiðslu.
Reykjavíkurborg gerir einnig athugasemd við orðalag 2. mgr. ákvæðisins og telur það vera of 
opið. Ætla má að á grundvelli ákvæðisins megi krefjast almennrar atkvæðagreiðslu um hvað 
eina sem tengist Qárhagsstjómun sveitarfélagsins. Lagt er til að, fyrir utan þau tilvik sem 
sérstaklega eru undanþegin í ákvæðinu, verði jafnframt kveðið á um að almennrar 
atkvæðagreiðslu skv. 107. gr. verði ekki krafíst um fjárhagsáætlanir sveitarfélaga.



UmXI.kafla 
Stjórnsýslueftirlit með sveitarstjórnum

Um 109. gr.
f greininni er fjallað uin almennt stjórnsýslueftirlit ráðherra með sveitarfélögum. Kjarna 
greinarinnar er að finna í fyrri málsl. 1. mgr. sem er samhljóða 1. mgr. 102. gr. gildandi 
sveitarstjórnarlaga, en við 1. mgr. er síðan bætt ákvæði um að eftirlit ráðherra takí 
einnig til byggðasamlaga og annarra sem falið hefur verið að sinna stjórnsýslu á vegum 
svettarfélags. Þá eru í 2. mgr. íyrirvarar varðandi Samband íslenskra sveitarfélaga og 
landshlutasamtök sveitarfélaga og um að eftirlit ráðherra taki ekki til ákvarðana 
sveitarféiaga í starfsmannamálum, ákvarðana um gerð kjarasamninga og stjórnsýslu 
sem öðrum stjórnvöldum er falið eftlrlit með.
Hins og yfirskrift og efni greinarinnar ber með sér snýr almennt eftirlit ráðherra að 
stjórnsýslu sveitarfélags. Eftirlit þetta er svokallað lögmætiseftirlit, þ.e. eftirlit með því 
að fylgt sé ákvæðum laga og reglna í stjórnsýslu sveitarfélaga, en í því felst ekki 
endurskoðun á því frjálsa mati sem sveítarfélög hafa innan ramma laga og reglna við 
framkvæmd stjórnsýslunnar. Þá tekur stjórnsýslueftirlit ráðherra ekki til efnis 
einkaréttarlegra gerninga sem sveitarfélög kunna að gera sem almennir lögaðilar en ekki 
stjórnvöld, s.s. einkaréttarlegra samninga. Ágreiningur aðila sem á rætur í slíkum 
einkaréttarlegum samningi fellur því ekki undir stjórnsýslueftirlit ráðherra, jafnvei þótt 
viðurkennt sé að opinberir aðilar þurfi ætíð að fara að meginreglum stjórnsýsluréttarins 
í slíkum samskiptum, s.s. hæfisreglum. Úr slíkum efnislegum ágreiningi verður eingöngu 
leyst með samkomulagi aðila eða íyrir dómstólum.
Framangreind grundvallarsjónarmið mættu koma fram með skýrari hætti í frumvarpinu, 
sérstaklega í ljósi þess að í skýringum við 109. gr. er því gefið undir fótinn að almennt 
stjórnsýslueftirlit ráðherra sé víðtækara en að framan greinir, sbr. eftirfarandi orð: J  
ákvæðinu er tekið fram að ráðuneytið hafi eftirlit með því að sveitarfélög gegni skyldum 
sínum samkvæmt lögum þessum og öðrum löglegum fyrirmælum. Hér er vísað til laga í 
rúmri merkingu, þ.e. bæði settra laga og óskráðra grundvallarreglna, bæði hvað varðar 
form og efni ákvarðana, samninga og annarra athafna af hálfu sveitarfélaga.
Þessi túlkun á almennu stjórnsýslueftirliti ráðherra á sér hvorki stoð í orðalagi 109. gr. 
sjálfrar né í öðrum greinum XI. kafia frumvarpsins. Þá á hún sér heldur ekki stoð í þeirri 
framkvæmd sem skapast hefur við túlkun á 1. mgr. 102. gr. gildandi laga, sem er eins og 
áður segir samhljóða 109. gr. frumvarpsins að þessu leyti. Slík grundvallarbreytíng, sem 
hefði { för með sér frekari takmörkun á sjálfsstjórnarrétti sveitarfélaga en nú er, þyrfti 
líka að byggja á skýrum og ótvíræðum lagaákvæðum, sbr, áskilnað 78. gr. 
stjórnarskrárinnar.
Ekki eru gerðar almennar athugasemdir við þá ítarlegu útfærslu á stjórnsýslueftirliti 
ráðherra sem er að finna í 110.-112. og 114. gr. frumvarpsins, enda er þá gengið út frá 
því að sú framkvæmd verði byggð á framangreindum grundvallarsjónarmiðum.



U m ll3.gr.
í 113, gr. er íjallað um heimildir ráðuneytisins til gagnaöflunar í tengslum við 
stjórnsýslueftirlit með sveitarfélögum. Ákvæði 1. og 2, mgr. veita ráðuneytínu ítarlegar 
heimildir til að krefjast allra þeirra upplýsinga, skýringa og gagna sem þörf getur verið á 
við að upplýsa má). Því er of langt seilst í 3. mgr. þar sem ráðunejftinu er veitt einskonar 
húsleitarheimild á starfsstöðvum sveitarfélaga og byggðasamlaga. Lagt er til að þessi 
málsgrein falli á brott.

U m ll4.gr,
Greinin fjallar um ógildingu ákvarðana sveitarfélaga og frestun réttaráhrifa þeirra. í 
henni er fest í sessi sú regla að ráðuneytið geti ógilt ógildanlega ákvörðun sveitarfélags í 
kærumáli en það geti ekki tekið nýja ákvörðun í málinu. Það nýmæli er jafnframt í 
greininni að ráðuneytinu eru fengnar sömu heimildir þegar um er að ræða 
frumkvæðismál skv, 112. gr. og gildi fjármálalegra ákvarðana sveitarfélaga skv. VIII. 
kafla frumvarpsins (um eftlrlit með fjármálum sveitarfélaga). Hér er því í reynd um 
töluverða rýmkun á ógildingarheimildum ráðunejrtisins að ræða frá því sem verið hefur.

Um 115. gr,
Ákvæði 115. gr. virðast mörkuð af þeirri skoðun að sveitarfélögum sé tæplega treystandi 
til að semja upp á eigin spýtur fyrir sína hönd. Hkki verður séð hvaða rök búa þar að 
baki.
Ákvæði 2. mgr. verður þannig ekki skilið öðruvfsi en svo að viðsemjandi sveitarfélags 
megi búast við því að samningurinn verði ógiltur af ráðuneytinu ef hann t.d. kveður á um 
fjárútlát eða aðrar fjárhagslegar skuldbindingar sem ekki er gert ráð fyrir í 
fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Á þá að Ieggja þá skyldu herðar viðsemjanda 
sveitarfélags að hann afli sér með einhverjum hætti staðfestingar á því að innihald 
samnings samræmist gildandi fjárhagsáætlun? Telst hann ella í vondri trú? Ef ekki, 
skapar slfk ógilding ekki bótarétt til handa grandlausum viðsemjenda?
Loks verður ekki séð hvernig ákvæði 3. mgr. getur gengið upp. Það að sveitarfélag sem 
gerir gallaða samninga þurfí ekki að standa skil á þeim gagnvart viðsemjendum sínum, 
minnir á ákvæði um löggerninga ólögráða einstaklinga, sem varla er heppilegt.
Reykjavíkurborg leggur til að ákvæð 115. gr. verði í heild sinni fellt brott en að öðrum 
kosti breytt á þann hátt að ráðuneyti sveitarstjórnarmála hafí ekki einhliða heimild til að 
ógilda gerða samninga sveitarfélaga. Bent er á að f íslensku réttarkerfi er það 
meginreglan að gerðir samningar skuli standa og að þeim verði einungis vikið til hliðar 
að hluta eða öllu leyti með atbeina dómstóla.

Um 116. og 117. gr
Ákvæðin veita ráðuneytinu m.a. heimild til að leggja dagsektir á sveitarfélög sem 
vanrækja lögbundnar skyldur og þá einstaklinga sem ábyrgð bera á vanrækslunni. í



dæmaskyni er í 116. gr. nefnd vanræksla á skilum á upplýsingum eða ef ekki er farið eftir 
ákvörðunum ráðherra sem teknar eru á grundvelli VIII. kafla um eftirlit með fjármálum 
sveitarfélaga, eða ef ekkí er farið eftir úrskurði skv. 111. gr. eða fyrirmælum skv. 112. gr. 
f ljósí úrskurða ráðuneytisins að undanförnu í málum er varða lóðaskil hjá 
Reykjavíkurborg og þeim niðurstöðum sem fengust í þeim málum hjá dómstólum, sem 
snéru úrskurðum ráðuneytisins, verður að gjalda varhug við að setja svo strangar reglur 
sem virðast byggjast á túlkun ráðuneytisins á hverskonar vanrækslu á lagaskyldu.

Um 118. gr.
Hér er kveðið á um að höfða megi mál eftir almennum reglum ef sveitarfélag, 
byggðasamlag eða einkaaðili sem lýtur stjórnsýslueftirliti ráðuneytisins vill ekki una 
ákvörðun þess skv. þessum kafla eða VIII. kafía (um eftirlit með flármálum 
sveitarfélaga).
Skýra mætti betur hvað teljast ákvarðanir ráðuneytisins í þessu samhengi. Ógilding 
ákvörðunar sveitarstjórnar skv. 114. gr. og beiting dagsekta skv. 116. og 117. gr. myndu 
augljóslega teljast ákvarðanir í þessum skilningi, en hvað með td . túlkanir ráðuneytisins 
á þeirri löggjöf sem sveitarfélög starfa eftir og þau geta illa sætt sig við, s.s. í úrskurðum í 
kærumálum skv. 111. gr. eða í leiðbeiningum, álítum eða íyrirmælum skv. 112. gr.? Ekki 
er víst að sveitarfélög teldust eiga lögvarða hagsmuni f slíkum málum skv. ákvæðum 
réttarfarslaga en þau eiga samt sem áður augljósa hagsmuni af þvf að fá úr slíkum 
málum skorið, enda er það löggjafmn sem á að setja rammann um störf sveitarfélaga en 
ekki ráðuneytið, sbr. ákvæði 78. gr. stjórnarskrárinnar.
Með vísan til þessa er lagt til að í frumvarpinu verði með afdráttarlausum hætti kveðið á 
um heimild til handa sveitarstjórnum til að fá borna undir dómstóla úrskurði, 
leiðbeiningar, álit og fyrirmæli ráðuneytisins þó ekki felist í þeim beiting úrræða eins og 
ógildingar eða dagsekta. Vísa má í því sambandi til sambærilegrar heimildar ráðuneytis f 
119. gr. til höfðunar viðurkenningarmáls á hendur sveitarstjórn sem ráðuneytið telur 
ekki fylgja lögum f athöfnum sínum eða athafnaleysi.

UmXII.kafía 
Sameining sveitarfélaga.

Um 120. gr.
í 120. gr. er fjallað um sameiningu sveitarfélaga og er greining efnislega samhljóða 90. 
gr. gildandi laga. Rétt er að notað verði tækifærið nú til að lagfæra orðalag þessarar 
greinar. Eins og greinin er orðuð verður hún ekki skilin öðruvfsi en svo að hafí 
sveitarstjórnir á annað borð ákveðið að kanna möguleika á sameiningu sé óumflýjanlegt 
að það leiði til atkvæðagreiðslu meðal fbúa um sameininguna. Með öðrum orðum gerir 
ákvæðið skv. orðalagi sínu annað hvort ráð fyrir því að niðurstaða samstarfsnefndar geti 
aðeins orðið jákvæð gagnvart sameiningu, eða þá þvf að ávallt skuli kjósa um 
sameininguna, óháð hugsanlega neikvæðri niðurstöðu samstarfsnefndarinnar. Þetta 
gengur illa upp. UmXIII.kafla 

Samskipti og samráð ríkis og sveitarfélaga.



Reykjavíkurborg fagnar því að í þessum kafla sé settur fram rammi utan um það samráð 
sem hefur verið milii ríkis og sveitarféiaga. Er sérstaklega fagnað lögfestingu á skyldu til 
gerðar kostnaðarmats í 130. gr. frumvarpsins.

UmXIV.kafla 
Ýmis ákvæði o.fl.

Um 132. gr.
Hér þykir tilefni til að benda á þann möguleika að landshlutasamtök gætu tekið þátt í 
þeim tilraunum sem tilgreindar eru í ákvæðinu og þykir því mega gera ákvæðið þannig 
úr garði að slík heimild yrði skýr.

Umsögn þessi var samþykkt á ftrndi Borgarráðs Reykjavíkur 30. júnf 2011.


